Białystok, dnia 12 marca 2021 r.

Znak sprawy: SM.AL.235-1/21

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym
Straż Miejska w Białymstoku z siedzibą przy ul. Składowej 11, 15-399 Białystok, ogłasza
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż następujących ruchomości stanowiących własność
Gminy Białystok.
OPIS RUCHOMOŚCI

I.

1) Samochód osobowy – RENAULT TRAFIC
1. Dane pojazdu
Samochód osobowy Renault Trafic
Nr rejestracyjny: BI 4463G
Rok produkcji: 2009
Nr identyfikacyjny VIN: VF1JLEHB69V344784
Kraj pochodzenia: Polska
Data pierwszej rejestracji: 16.04.2009
Pojemność silnika: 1995 cm3 / 84 kW
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Typ nadwozia: 4-drzwiowy
Kolor nadwozia: biały
Skrzynia biegów: manualna
Przebieg: 413 223 km
Badania techniczne: po upływie terminu ważności
Ubezpieczenie OC: ważne do 30.06.2021 r.
2. Stan techniczny pojazdu:
−
−
−
−
−

samochód wymaga generalnego remontu silnika,
elementy poszyć zewnętrznych posiadają liczne wgniecenia i zarysowania,
liczne ogniska korozji nadwozia,
występują ubytki lakieru,
stan techniczny pozostałych zespołów pojazdu adekwatny do lat eksploatacji
i przebiegu.

Stan techniczny określono na podstawie wyceny technicznej nr 7/BR/2021 z dnia
09.03.2021 r. wykonanej przez certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego.
Straż Miejska w Białymstoku zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady
ukryte pojazdu.
3. Cena wywoławcza pojazdu:
− Powołany do wyceny przedmiotowej ruchomości certyfikowany rzeczoznawca
samochodowy ustalił wartość rynkową pojazdu na 5 700,00 zł brutto (słownie:
pięć tysięcy siedemset złotych brutto).

− Cena wywoławcza (3/4 wartości szacunkowej ruchomości) wynosi: 4 275,00 zł.
− Nie jest wymagane złożenie wadium.
2) Samochód osobowy – RENAULT TRAFIC
1. Dane pojazdu
Samochód osobowy Renault Trafic
Nr rejestracyjny: BI 4467G
Rok produkcji: 2009
Nr identyfikacyjny VIN: VF1JLEHB69V344783
Kraj pochodzenia: Polska
Data pierwszej rejestracji: 16.04.2009
Pojemność silnika: 1995 cm3 / 84 kW
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Typ nadwozia: 4-drzwiowy
Kolor nadwozia: biały
Skrzynia biegów: manualna
Przebieg: 459 287 km
Badania techniczne: po upływie terminu ważności
Ubezpieczenie OC: ważne do 30.06.2021 r.
2. Stan techniczny pojazdu:
−
−
−
−
−

samochód wymaga generalnego remontu silnika,
elementy poszyć zewnętrznych posiadają liczne wgniecenia i zarysowania,
liczne ogniska korozji nadwozia,
występują ubytki lakieru,
stan techniczny pozostałych zespołów pojazdu adekwatny do lat eksploatacji
i przebiegu.

Stan techniczny określono na podstawie wyceny technicznej nr 8/BR/2021 z dnia
09.03.2021 r. wykonanej przez certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego.
Straż Miejska w Białymstoku zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady
ukryte pojazdu.
3. Cena wywoławcza pojazdu:
− Powołany do wyceny przedmiotowej ruchomości certyfikowany rzeczoznawca
samochodowy ustalił wartość rynkową pojazdu na 5 500,00 zł brutto (słownie:
pięć tysięcy pięćset złotych brutto).
− Cena wywoławcza (3/4 wartości szacunkowej ruchomości) wynosi: 4 125,00 zł.
− Nie jest wymagane złożenie wadium.
II.

OGLĘDZINY SAMOCHODÓW
1. Oględziny samochodów w celu zapoznania się z ich stanem technicznym możliwe będą
w dniach 16-17.03.2021 r. w godz. 8:00-14:00, wraz z upoważnionym pracownikiem
Wydziału Administracyjno-Logistycznego Straży Miejskiej w Białymstoku po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
2. Osoba do kontaktu: Ryszard Wnorowski, tel. (85) 869 67 55, tel. kom. 728 349 245.
3. Miejsce oględzin: siedziba firmy KONRYS Konstanty i Krzysztof Świerzbińscy Sp. j.
w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 8F.

III.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup
samochodu marki Renault Trafic” na adres siedziby Straży Miejskiej w Białymstoku,
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok.
2. Termin składania ofert: 23.03.2021 r.
3. Oferta (według Załącznika nr 1) powinna zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1,
b) w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii),
4. Oferta oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez Oferenta lub osoby
upoważnione do jego reprezentowania.

IV.

WARUNKI PRZETARGU
1. W przetargu mogą brać udział wszystkie osoby i podmioty posiadające zdolność do
czynności prawnych lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, które
zapoznały się z przedmiotami sprzedaży, ich stanem technicznym oraz złożą ważne
oferty cenowe w wymaganym terminie.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wycofać się lub zmienić
złożoną ofertę, składając odpowiednie oświadczenie, podpisane przez osobę
upoważnioną, w zamkniętej kopercie oznaczonej w taki sam sposób jak oferta,
z adnotacją – odpowiednio „zmiana” lub „wycofanie”. Oferty wycofane nie będą
otwarte podczas procedury otwarcia ofert, które wpłyną w wyznaczonym terminie.
5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną zwrócone bez
otwarcia.
6. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena
nabycia danego przedmiotu sprzedaży.
7. Komisja przetargowa Sprzedającego dokona sprawdzenia kompletności ofert
i wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.
8. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy
przetargu zaoferowali tę samą cenę.
9. Sprzedaż przedmiotów przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od ich ceny
wywoławczej.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Straży
Miejskiej w Białymstoku.
11. Oferta zostanie odrzucona, gdy:
a) treść oferty jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu,
b) oferowana kwota jest niższa od ceny wywoławczej,
c) Oferent nie złoży wymaganych w ogłoszeniu dokumentów,
d) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, została złożona przez
osoby nieuprawnione do reprezentacji Oferenta,
e) oferta została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert.
12. Straż Miejska w Białymstoku zawiadomi wszystkich Oferentów o wyniku przetargu
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z winy Oferenta, komisja
przetargowa Sprzedającego może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu.
V.

WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Sprzedaż nastąpi na podstawie umowy przygotowanej przez Organizatora przetargu
i jednocześnie Sprzedającego – Straż Miejską w Białymstoku.
2. Kupujący jest zobowiązany podpisać umowę w terminie do 7 dni od daty
zawiadomienia o wyborze jego oferty.
3. Kupujący będzie zobowiązany do zapłacenia pełnej kwoty nabycia pojazdu w terminie
do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi po podpisaniu umowy
i zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe Straży Miejskiej wskazane w umowie, na
podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Po dokonaniu zapłaty pełnej kwoty za przedmiot przetargu, Kupujący zobowiązany
jest do niezwłocznego odebrania przedmiotu przetargu na własny koszt.
6. Kupujący, który w terminie nie uiści należnej kwoty, traci prawo nabycia.
7. Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu ponosi Kupujący.

VI.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków
przetargu.
2. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub
części, bez podawania przyczyny.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze
zm.).

VII.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych
osobowych w niniejszym postępowaniu przetargowym

